Od Redakcji

JESZCZE RAZ O NORMACH I NORMALIZACJI
Tym razem polecam uwadze naszych Czytelników artykuł pt. Normalizacja międzynarodowa i europejska oraz zasady stosowania Polskich Norm autorstwa dra inż. Witolda
Jabłońskiego. Interpretacja Autora kwestii przywoływania norm w przepisach aktów prawnych, a także dobrowolności stosowania Polskich Norm prezentowana w artykule wciąż
jeszcze jest przedmiotem dyskusji, a nierzadko kontrowersyjnej polemiki. Polemiczne artykuły można znaleźć w czasopismach, jak np. Widomości PKN czy Inżynier Budownictwa, a także
w Miesięczniku INPE. W numerze 93-94 artykuł dra inż. Edwarda Musiała pt. Pojmowanie
przepisów i norm bezpieczeństwa wyżej wymienione kwestie przedstawia nieco inaczej. Warto
przeczytać obydwa artykuły i w dyskusji przedstawić własny pogląd w liście do Redakcji.
W tym numerze zamieściliśmy także Wykaz Polskich Norm z dziedziny elektroenergetyki
i z nią związanych i Symbole graficzne wg PN-EN 60617 stosowane w schematach elektrycznych. Łatwo zauważyć, że w wykazie zamieszczone są powtarzające się tytuły norm, a różniące się tylko numerem referencyjnym lub datą publikacji. Godzi się w tym miejscu przypomnieć, że normy bezspornie pod względem merytorycznym stanowią uznane reguły techniczne
i to, że z pływem czasu ulegają procesowi aktualizacji. Często nowe normy są rozbudowywane
o nowe zagadnienia zamieszczane w arkuszach przygotowywanych do publikacji po przebyciu
ciernistej drogi do consensu. Wtedy w niektórych normach przedmiotowych powstają luki
i trzeba sięgać do norm wcześniejszych. W takich przypadkach PKN zaleca korzystanie nie
tylko z PN, ale także z innych norm, np. branżowych, środowiskowych, a nawet zakładowych.
Tym m.in. celom służy wykaz, a jest on także pomocny w ustaleniu przepisów, pod których
rządami projektowano i budowano obiekt techniczny istniejący.
Zachęcam do lektury.
Tadeusz Malinowski
Redaktor naczelny
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